Katrineholms Scoutkår
Protokoll
Styrelsemöte
2020-04-01
________________________________________________________________________
Närvarande: Pelle Andersson, Lena Wieselgren, Åsa Tolbäcken, Pierre Karlsson, Karin
Augustsson Lindblad, Andreas Johansson, Sigge Tolbäcken Eliasson, Anette Magnussen, Ola
Eklund
Frånvarande: Ulrika Gustafsson, Roland Eriksson, Maria Kjellstedt
Adjungerad: Mats Olsson under diskussion om sjöverksamheten.
Dagordning
•

Godkändes.

Föregående protokoll
•

Styrelseprotokoll från 2020-02-27 och stämmoprotokollet från 2020-03-11 lades till
handlingarna.

Skrivelser
• Scouternas nyhetsbrev februari och mars. Bl.a. information om kommande virtuella
Jamboree för scouter från 13 år och uppåt.
• Inbjudan via Facebook till virtuellt lägerbål 4/4.
• Nyhetsbrev från Idrottsstrategiska gruppen i Katrineholms kommun.
• Katrineholms kommun om uppskjuten föreningskonferens och förlängd ansökningstid
till 31 maj för bl.a. ungdomsledarstipendier.
Coronaläget
•

Avdelningarna
o Björnungarna: Ingen större skillnad på närvaron. Ett möte inställt p.g.a.
ledarbrist.
o Rävungarna: 10-11-barn mot vanligtvis 18.
o Skogstrollen: Som vanligt. Ett möte inställt p.g.a. ledarbrist. Kommer att ha en
dagshajk lördag 4/4.

o Skogsrövarna: Några färre än vanligt. Tappat några medlemmar efter jul, innan
Covid-19.
o Rovfåglarna: Oförändrad närvaro. Ett möte inställt p.g.a. ledarbrist.
o Knappast: Närvaron har snarare ökat de senaste mötena. Kan vara en
konsekvens av distansundervisningen på gymnasieskolorna och behov av att
träffas.
o Familjescouterna: Har ställt in det senaste mötet pga. sjukdom.
o Vilddjuren: Pelle har besökt ett möte och de fortsätter som vanligt med något
färre medlemmar.
•

Diskussion om fortsatt eller pausad verksamhet.
o Verksamheten fortsätter så länge inte Folkhälsomyndigheten och/eller Scouterna
kommer med andra rekommendationer. Alla möten ska förläggas utomhus, barn
uppmanas att gå på toaletten innan möten, gården ska vara låst, toalettbesök görs
en och en efter att en ledare låst upp, ledarna ansvarar för att toaletten städas efter
användning. Pelle ser till att detta kommuniceras till samtliga ledare.
o Protokollsanteckning: Åsa, Sigge och Ulrika, efter bemyndigande över telefon,
anser att verksamheten ska pausa.

•

Planerade och kommande aktiviteter som påverkas.
o St George. Inget kårgemensamt arrangemang. Varje avdelning uppmärksammar
det för sig med märkesutdelning. Viktigt att komma ihåg nya ledare. Övriga
punkter som brukas uppmärksammas flyttas till ett senare tillfälle, förslagsvis
höststämman.
o Valborgfirandet är inställt av kommunen.
o Majblommeförsäljningen är uppskjuten till hösten.
o DM är inställt.
o Jubileumshajken är framflyttad och omvandlad till en 111-års hajk som
genomförs 2021.
o Summercamp är ännu inte inställt.
o Kretsdag i höst. Vi arrangerar och dagen kommer planeras efter förutsättningarna
att den går att genomföra enligt plan 3/10.
o Styrelsen kommer att förbereda för digitala styrelsemöten.

Läger 2020- Dalacamp 9
•
•
•
•

20 scouter, 11 ledare och en funktionär är anmälda från kåren.
Lägerbrev 1 finns uppsatt på anslagstavlan.
Definitivt beslut om genomförandet av lägret kommer att tas i juni.
Återbetalningsreglerna är ändrade. Vid återbud fram till 30/6 återbetalas hela
lägeravgiften med avdrag för kostnader man redan haft. Efter 30/6 återbetalas
lägeravgiften endast mot uppvisande av läkarintyg som avråder från deltagande.

•

Ansökan om bidrag från distriktet för resekostnader måste skickas in.

Kårstämman 11/3
•

Styrelsen fick i uppdrag att utse ytterligare ledamöter i valberedningen men inga förslag
har inkommit.

Scoutgården, Scoutstugan, material
•

•

Intresseanmälan för feriearbetare är inskickat till kommunen. Två scouter födda 2003 har
anmält sitt intresse.
Ansvariga:
o v.24 Anna-Karin Andersson
o v.25 Karin Wieselgren och Mats Olsson
o v.26 Karin Wieselgren
Sjöverksamheten:
Kajaker:
o Mats köper in två oömma nybörjarkajaker, lätt att ställa in. Rådgör med AnnaKarin innan inköp och informerar styrelsen om vad de kommer fram till. Beställs
för leverans under april.
o Förvaringsplatser för de äldre och de nya kajakerna byggs av feriearbetarna från
kommunen under sommaren.
Segelbåtarna:
o Inga större investeringar ska göras, endast underhåll som inte medför några större
kostnader.
Paddlar.
o Mats ser till att slänga de trasiga och byta ut dessa mot nya.
Budget beslutad på kårstämman 2020-03-11 ska täcka utgifterna för detta.

•
•

Duschen. Behöver åtgärdas. Är avstängd så länge. Onsdagsgruppen återkommer om
förslag på åtgärder.
Larmet.

Beslutade att helt återta allt material, både hårdvara och mjukvara från Stefan och att anlita ett
larmföretag för installation mm.
Pierre pratar med Stefan och Andreas tar kontakt med Elektrotjänst för offert på arbetet, drift
och service.
•
•

Toarenovering. Lena pratar med Torsten och Benny och får ett konkret förslag på vad
som behöver göras.
Skjul/garage för släpen. Inför kommande styrelsemöte ska ett konkret förslag att ta
ställning tills tas fram. Andreas pratar med Torsten och tar reda på exakta mått. Åsa kollar
upp den formella processen för att bygga med kommunen.

Ekonomi
•

Statsbidragsansökan för 2020 är inskickad till Scouterna. Ansökan omfattar 26
medlemsföreningar med totalt 167 medlemmar. Godkänns ansökan ger det kåren 23472
kronor i bidrag.

Inför hösten
•
•
•

•

Höstplanering äger rum 23/8 på Scoutgården.
Fredrik Kadesjö är inbokad för skolbesök under v.35.
Avdelningarna planeras att starta:
o Spårarna v. 36
o Knappast ”gamla” medlemmar v.34
o Övriga v.35
En rekryteringsgrupp sätts samman på kommande styrelsemöte.

Övriga genomförda aktiviteter
•
•

Kretsträff i Vadsbro-Blacksta 10/3. Katrineholms deltagare, Pelle, Lena, Pierre och
Andreas, utgjorde 50% av deltagarna.
Distriktsstämma 24/3. Katrineholm representerades av tre ombud.

Övriga frågor
•
•

Grillgallren ska flyttas från utrymmet under klätterväggen.
Avdelning Kungsleden från WSJ 2019 planerade återträff i Katrineholm 1-3/5 är inställd.

Sekreterare

Ordförande

Åsa Tolbäcken

Pelle Andersson

